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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 6tv 
 

 

 

 

 

Datum:   8 maart 2019 

Kenmerk: 18190239/STB 

Betreft:  Afname IB examens Paper 1 en Paper 2 in mei 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals u waarschijnlijk weet, sluit uw zoon of dochter dit jaar het vak IB English af. De 

leerlingen sluiten dit vak af middels twee examens: paper 1 en paper 2. Omdat deze IB 

examens op bijna 5000 scholen over de hele wereld worden afgenomen, hebben de 

Nederlandse tto-scholen nauwelijks tot geen invloed op de afnamedata en is het elk jaar 

afwachten of de examens voor ons gunstig vallen. 

Dit jaar zijn de gestelde examendata niet gunstig voor de Nederlandse TTO leerlingen. De 

wereldwijd vastgestelde data zijn namelijk donderdagmiddag 16 mei en vrijdagochtend 17 

mei. Dit is ongunstig, omdat gelijktijdig centrale examens havo en vwo in Nederland worden 

afgenomen. Na overleg tussen de Nederlandse overkoepelende TTO organisatie (het Nuffic) 

en het IB, is er een oplossing gevonden. Deze oplossing is zeker niet ideaal en vraagt van 

de school, de leerlingen, maar ook van ouders of verzorgers een zekere mate van flexibiliteit.  

De regeling die door het IB aan alle Nederlandse scholen is opgelegd, is als volgt: 

Het IB examen van donderdagmiddag 16 mei wordt op Nederlandse TTO scholen 

afgenomen in de ochtend. Nadat de leerlingen klaar zijn met het examen, moeten de 

leerlingen tot het einde van hun schooldag in quarantaine blijven (zij mogen als groep niet in 

contact kunnen komen met andere IB leerlingen van andere internationale IB scholen). Dit 

betekent dat zij ook geen gebruik mogen maken van enig communicatiemiddel gedurende de 

quarantaineperiode. 

Het IB examen van vrijdagochtend 17 mei wordt in Nederland afgenomen op 

zaterdagochtend. Dit betekent dat de leerlingen de volledige vrijdag t/m de ochtend daarop in  

quarantaine moeten blijven. Omdat het IB begrijpt dat wij leerlingen niet op school kunnen 

laten overnachten, komen zij met het volgende scenario: 
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De ouders/verzorgers van de leerling of de school zijn vanaf vrijdagochtend t/m het moment 

dat het examen op zaterdagochtend start verantwoordelijk voor de verplichting dat de 

leerlingen niet in contact kunnen komen met andere IB leerlingen (van andere internationale 

scholen) en ook geen mogelijkheid hebben tot het gebruik van enig ander 

communicatiemiddel waardoor informatie over de inhoud van het examen gevonden kan 

worden.  

Wij hebben ons beraden op de praktische uitvoerbaarheid van deze regeling en een plan 

voor de examendagen opgesteld. We weten dat het IB deze eis zeer serieus neemt en dit 

ook kan komen controleren. Indien de bevindingen na zo’n controle niet naar wens zijn van 

het IB, kunnen zij maatregelen nemen.  

We bespreken het plan voor de quarantaine tijdens de examendagen graag met u tijdens 

een informatiebijeenkomst. Daarnaast moet u als ouder een zogenaamd ‘Parental 

Supervision Form’ ondertekenen. Vanwege de ernst van de situatie, vinden we het zeer 

belangrijk dat in elk geval één van de ouders aanwezig is. Graag ontvangen wij u en uw 

zoon of dochter op donderdag 21 maart om 19.30 uur in lokaal 111. 

Mocht u om wat voor reden dan ook echt niet in de gelegenheid zijn om met uw zoon of 

dochter aanwezig te zijn, neemt u dan alstublieft zo spoedig mogelijk contact met mij op om 

een aparte afspraak te maken. 

Mede namens Mike de Jong, onze IB coördinator 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

b.stam@schoter.nl  

 

mailto:b.stam@schoter.nl

